
NOVEMBRE Menú basal sense
ou     

 
ESCOLA    DURAN I BAS 

            

  La fruita de proximitat 
serà: Poma, pera,

plàtan, raïm , pruna
mandarina ,taronja

dilluns és bona idea
que porteu fruita per

berenar!! 
 

un  dia a la
setmana el pa
serà integral

El iogurt és de
granja

Menú validat per
Dietistes

Nutricionistes
co·legiades: 
CAT Nº0681

  BENEFICIS DE MENJAR
ARRÒS INTEGRAL

 
L’arròs integral és un

cereal molt
complet,energètic i de
fàcil digestió, per això

es recomana per a
totes les

edats,especialment
nens, ancians i celíacs,

Reforça el sistema
immunitari i nerviós

 
 

Dilluns Dimarts Dimecres

Divendres

Dijous

Arròs amb sofregit de
tomàquet

 
Salxitxes de porc  amb

 ceba i mèsclum
d'enciams

 
Fruita del temps

bròquil saltejat  amb
patates

 
pollastre amb enciam

 
 

Fruita del temps

Escudella amb pasta i
cigrons

 
Filet de mero   amb

enciam i olives
 

Fruita del temps

Crema de moniato,
carbassa i pastanaga

 
Estofat de porc  amb

xampinyons
 

Iogurt de granja

Arròs integral 
amb sofregit de

tomàquets
 

Filet de lluç al forn amb
samfaina i bolets
Fruita del temps

Macarrons amb sofregit
i tomàquet  amb
formatge rallat

 
Hamburguesa de

vedella  amb enciam i
pastanaga

Fruita del temps

Ensaladilla tèbia 
 

filet de pollastre  
  amb amanida 

 
 

Fruita del temps

Cigrons estofats amb
espinacs (ceba i

pastanaga)
 

 bacallà amb enciam i
olives

 
Fruita del temps 

Crema verdures 
 

Fideuà (fumet de peix,
ceba, tomàquet, peix,

sèpia)
 

Iogurt de granja

Brou amb galets
 

Filet de bacallà forn amb
picada d'allets amb
tomàquet amanit i

carbassó arrebossat
Fruita del temps

Arròs  amb sofregit de
ceba i tomàquet

 
pollastre a l'ast amb

barreja d'enciam
 

Fruita del temps

mongetes tendra i
patata

 
Fricandó de vedella 

 guisat amb 
xampinyons  i pesòls

 
Fruita del temps

Llenties guisades amb
verdures

 
lluç planxa amb

enciam i pastanaga
ratllada

 
Macedònia de fruites

Arròs tres delícies
(pastanaga, tonyina,

pèsols)
 

Botifarra amb enciam i
tomàquet

 
Iogurt de granja

Trinxat de col, patata i
all tendre

 
Filet de gall d'indi a la
planxa amb xips de

boniato
 

Fruita del temps

Escudella amb pasta 
 

llom planxa amb 
patata al caliu 

 
 

Fruita del temps

Espaguetis  integrals
amb sofregit de

tomàquet
filet d'au  amb barreja

d'enciams
 

Fruita del temps

Mongetes seques 
amb verdures

 
filet lluç al forn   amb

enciam
 

Fruita del temps
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Llenties estofades
 

Mandonguilles de
vedella i porc  sense

ou amb salsa de
tomàquet

 
Iogurt de granja 

 


